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FONTE: EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

I      -IDENTIFICAC^O

CNPJ:  71.849.079.0006-82

Executora: ASSOCIACAO BETHEL -PROJETO MAO AMIGA

Endereco: Rua:  Maria Guevara Branco, n° 172/188 -Cidade: Presidente Prudente -SP

CEP:      19.034-530                                                    Bairro:  Brasil Novo

elefones: Fixo (18) 3905 4782    Celular: (18) 99773 4874

-mail:  maoamiaa©.bethel.ora.br / Droietobethelamicia®.amailLcom   Site:  http://www.bethel.org.br/

Ndmero de lnscrieao CMAS: n° 10 Ntlmero de lnscricao CMDCA: n° 07

Ndmero de Credenciamento SAS:  n° 07

Im6vel:  (    )Pr6prio(x  )Cedido    ()Alugado

Carga Hofaria de funcionamento semana[: 40 horas

Quantos dias na semana funcionam: 5 dias (segunda a sexta-feira)

Data da lmp[anta€ao: 29/11/2001

Nome do Representante Legal: Gustavo Viana

elefone Representante Legal: (18) 99662 8388 -(18) 3917 2014

-mail Representante Legal:   a  vianal@hormail,com

Nome do Coordenador da OSC: Juliana Carneiro Paiva Jordan

Forma§ao Profissional: Advogada

Telefone do Coordenador: (18) 99703-0446

-mail do Coordenador:  iulianaiordan72@amail.com

11      -IDENTIFICACAO DOSERVICO:

•           Servigo de convivencia e Fortalecimento de vinculos

111       -POBLICOALVO

•       Criangaseadolescentede06e l5anos

lv     -lDENTIFICACA DESCRICAO DA META:
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•        Meta pactuada de atendimento direto mensal:  110

•       Meta de atendimento mensal da osc:  110

•        Capacidade deatendimento mensal:  110

V -DIAGNOSTICO

Em  1998,  teve infcio o Projeto Mao Amiga na cidade de  Presidente Prudente/SP,

no  Bairro  Brasil  Novo,  observou-se  uma  quantidade  significativa  de  criangas  e  adolescentes

ociosos   na   rua  e  sem   uma  ocupagao  esportiva  ou   cultural,   na   busca  em  atender  esta

demanda,   pensou-se   em   oferecer   aos   moradores   do   Bairro   Brasil   Novo   e   adjacencias

atividades de praticas esportivas culturais e sociais. A Associagao Bethel  Projeto Mao Amiga e

uma OSC (Organizaeao da Sociedade Civil), sem fins lucrativos e de direito privado que atende

as   necessidades   dos   usuarios   dentro   do   SCFV   ha   24   anos,   tendo   por   finalidade   o

desenvolvimento  de  atividades  de  relevancia  ptlblica  na  area  da  assistencia  social  visando  a

garantia de direitos e da qualidade de vida, por meio de ag6es que visem a atengao a crianpe e

adolescente em situagao de risco e de vulnerabilidade social.

Tendo  como  principio  promover o  bern  de  todos,  sem  preconceitos  de  origem,

raga,   sexo,   cor,   idade  e  qualquer  outra  forma  de  discriminagao,   pautando  as  ag6es  na

observancia dos princfpios administrativos da legalidade da impessoalidade,  da moralidade, da

publjcidade,  da  economicidade  e da  eficiencia.  As  ag6es tern como  objetivo  contribuir com  a

diminuigao da desigualdade social  por meio de ag6es socioeducativas,  contribuindo para  uma

formagao cidada  mais  completa.  Atualmente  atendemos  diariamente cerca de  110  criangas e

ou adolescentes com idade de 06 a 15 anos, conforme preve a tipificaeao nacional de servigos

s6cioassistenciais.  Oferecendo atividades  por meio de oficinas com  ag6es  na area das aries,

cultura,  esporte,  informatica,  culinaria  entre outras.  0  atendimento 6 de segunda a  sexta das

O8hoo  as  17hoo.  Sao  oferecidas  diariamente  aproximadamente cerca  de  220  refeig6es,  com

cafe da manha,  almoap nos dois periodo e lanche da tarde. As oficinas sao desenvolvidas por

profissionais  aptos,   formados  e  capacitados,   contratados   pelo   regime   CLT,   STJ   (Serviap

Terceiro Jurfdico) e tamb6m  parceiros dentro da rede de servig6s municipal como professor de

futebol.   0  serviap  oferecido  apresenta  como  principal  objetivo  e  finalidade  proporcionar  as

criangas  e  adolescentes  urn  local  adequado  as  praticas  oferecidas,  tirando-os  da  rua  onde

estao expostos aos riscos eminentes da violencia e drogadigao,  reduzindo assim a exposigao

dos mesmos a essas situag6es de risco social. A proposta da OSC visa com suas ag6es atuar
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Mdsica: com musicalizagao com iniciagao em violao e percussao; Cultural com arte educativa e

sustentavel  e  lejtura  com  a  contagao  de  hist6ria;   [nclusao  diaital  com   informatica  e  jogos

digitais;  Nutrigao com  orientagao  nutricional  e  oficina  de  culinaria;  Atendimento  Dsicossocial  e

visitas   familiares;   Atividade   de   formagao   cidada   e   responsabilidade   social;   Grupo   com

mulheres  resDonsaveis  Delo  ndcleo familiar.  A Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga  oferece

uma  grade  de  atividades  desenvolvidas  com  12  (doze)  oficinas,  com  duragao  de  50  minutos

cada,  os  participantes  sao  divididos  por faixa  etaria  e  por turmas,  as  oficinas  do  PROJETO

MENTE  SA.  CORPO  SAO:  1- Oficina  de  Culinaria  Educativa  Sustenfavel;  2- Oficina  de

Recreacao  Esportiva  e  Motivacional;  3-  Jogos  Digitais;  4-  Grupos  com  mulheres;  5-

Grupos  com  adolescentes.  NO  PROJETO  CONEXAO  CULTURAL  COM  0  FUTURO  sao

desenvolvidas  as  seguintes  oficinas:   1-  Oficina  de  lnformatica  com  inclusao  digital;  2-

Oficina lnicia§ao Esportiva em Aries Marciais em Jud6; 3-Oficina de Artes Marciais com

Karats; 4-Oficina de MusicalizaQao com iniciacao em Violao; 5-Oficina de Musicalizagao

com   inicia§ao   em    percussao.    E   ainda OFICINA   VARAL    CULTURAL    COM    ARTE

EDUCATIVA   E   LEITURA   e   OFICINA   DE   FUTEBOL,   atividade   esta   desenvolvida   pela

SEMEPP.  0  atendimento  social  as  familias  e  aos  atendidos  sao  feito  pela  equipe  tdenica

composta   por   uma   assistente   social,   uma   psic6Ioga   e   uma   coordenadora   t6cnica.   0

atendimento na OSC 6 ininterrupto sem periedo de ferias de janeiro a janeiro.  Nos periodos de

ferias escolares temos  atividades diferenciadas,  recreativas,  passeios,  filmes,  atividades com

temas livres, campeonatos onde sao executadas ag6es lddicas.

As  atividades  sao  desenvolvidas  no  Bairro  Brasil  Novo  em  urn  im6vel  pr6prio,

construeao  nova  atendendo  todas  as  especificag6es  de  seguranpe  e  salubridade.  Alem  das

atividades desenvolvidas nas dependencias da OSC, tamb6m 6 utilizado os espaaps fisicos de

convivencia do bairro como: a quadra poliesportiva, a area do parquinho das criangas, o campo

de futebol;  a quadra poliesportiva da Creche Municipal.  Cabe ressaltar que a utilizacao desses

espapes comunitarios visa fortalecer os vfnoulos com a comunidade, assim como a ocupagao e

valorizagao do espago pdblico evitando que os mesmos sejam frequentados de forma ilicita por

usuarios de drogas. A OSC tamb6m atua dentro na rede municipal com encaminhamentos aos

setores  de  educagao,   satlde  e  assistencia.   Participando  de  reuni6es  e  capacitag6es  nas

diversas areas.

A equipe de trabalho 6 composta por 15 funcionarios sendo 3 t6cnicas (assistente

social,   psic6loga  e  coordenadora  tecnica),   01   administrativo  financeiro,   01   nutricionista,  02

cozinheiras,  02  auxiliares  de  limpeza,  06  educadores  sociais  e  a  diretoria  composta  por  5

membros,
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Vl -JUSTIFICATIVA DA ACAO E RELEVANCIA DO SERVICO:

0 cenario de vulnerabilidades e risco social  impacta diretamente na estruturagao

do   ndcleo   familiar,   enfraquecendo-o   em   muitas   vezes   o   seu   papel   protetivo,   gerando

consequencias    que    possam    afetar    as    criangas    e    adolescente    ao    longo    do    seu

desenvolvimento,   tais   como:   negligencia   familiar   como:   violencia   ffsica,   psiquica,   sexual,

abandono,   situagao  de  rua  e  exploragao  do  trabalho   infantil,   e  ate   mesmo  experiencias

precoces com substancias psicoativas entre outras.
Diante  dessa  realidade  vivida  por tantas familias  moradoras  na  regiao  do  Bairro

Brasil  Novo  e  adjacencia  6  que  sao  pautadas  e  executadas  as  ao6es  da Associacao  Bethel

Projeto  Mao  Amiga.  Observou-se  diante  acompanhamento  das  familias  que  ha  indicios  de

envolvimento de alguns de forma direta ou indireta com as pfaticas ilfcitas como drogas,  alcool,

violencia  domestica  e  alguns  com  familiares  em  regime  prisional.  Essa  realidade  vivida  pode

facilitar de alguma forma o contato das criangas e adolescentes com situag6es de violencia e

tamb6m contato com substancias psicoativas e bebidas alco6licas.

Nesse cenario estao constantemente expostos a sofrerem algum tipo de violencia

e abuso.  Expostos a essas situag6es aumentam seu estado de vulnerabilidade e risco social.

Enquanto criangas e tamb6m na adolescencia estao em desenvolvimento fisico,  psicol6gico e

social  e  ainda  nao  possuem   maturidade  para  vivenciar  certas  situag6es.  A  realidade  das

famflias atendidas 6 iguais outras tantas vividas em  nossa cidade e pals onde em  sua maioria

os  pais  ou  responsaveis  tern  que  completar  a  renda  familiar trabalhando  fora,  assim  dessa

forma as criangas e adolescentes acabam ficando em casa sozinhos sem  a presenga de urn

adulto responsavel, tornando ainda maior a fragilidade dos vinculos familiar e social.

Neste  sentido  a  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  visa  complementar  as

ag6es da familia e da comunidade na protegao e desenvolvimento das criangas e adolescentes

do  Bairro  Brasil  Novo e adjacencias  no fortalecimento  dos  vfnculos familiares  e  sociais,  onde

possam estar assegurados em  urn espaap de refetencia para 9 convivio grupal,  comunitario e
social,   desenvolvendo   assim   as   relag6es   de   afetividade,   solidariedade,   respeito   mdtuo,

descobrindo  dentre   as   atividades   aqui   ministradas,   competencias,   habilidades   e  talentos

propiciando  uma  formagao  cidada,  a  fim  de  que  possam  superar  as  adversidades  diarias
individuais,  sociais e comunitarias.

Diante  deste  cenario  muitas  vezes  incerto,   a  Associagao  Bethel  Projeto  Mao

Amiga deseja fundamentada na sua missao, valores,  principios e objetivos,  buscar parcerias a

fim  de  que  as  dificuldades  enfrentadas  por  esta  comunidade  sejam  atenuadas.  Devido  ao
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exposto   temos   por   objetivo   destacar   a   importancia   da   inclusao   social   de   criangas   e

adolescentes,   por  meio  das  Oficinas  aqui  desenvolvidas,   oferecendo  aos  atendidos   mais

qualidade  no  atendimento  com  intuito  de  que  as  desigualdades  sociais  sejam  atenuadas  a

partir  do  desenvolvimento  do  protagonismo,  da  autonomia  com  vistas  a  desenvolver  suas

potencialidades.  Atrav6s  das  atividades  propostas  visamos  a  inclusao  social,  buscando  uma
melhor qualidade  de  vida,  incentivo  ao  conhecimento  e  aperfeigoamento  nas  diversas  areas

citadas acima,  com foco em  reduzir a exposigao das criangas e adolescentes as situag6es de

risco social.

Associac5o Bethel - Projeto Mao Amiga

Ressaltando os seguintes aspectos:
•       Problema social que o servico pretende solucionar

A  Associagao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  tern  por  finalidade  preponderante  o

desenvolvimento de atividades na area da assist6ncia social, buscando garantir o bern- estar e

a  justiga  social,  por  meio  de  ag6es  que  visem  a  atengao  a  crianga  e  ao  adolescente  em

situagao    de    risco    e    de    vulnerabilidade    social.    Contribuindo    com    a    diminuigao    das

desigualdades  sociais,   visando  o  resgate  da  cidadania,  com  ag6es  socioeducativas.   Com

enfase  no  trabalho  de  fortalecimento  de  vinculos  familiares  e  comunitarios.  As  atividades

oferecidas colaboram para a transformagao do individuo,  para a sua formagao como cidadaos,

cientes  de  seus  direitos  e  deveres  e  cientes  que  sao  criadores  de  sua  pr6pria  hist6ria  e  ate

mesmo  de  uma  nova  hist6ria  de  vida,  que  vai  assim  transformar  nao  s6  ele  enquanto  ser

social,  mas tambem o seu entorno. Os equipamentos adquiridos sao para melhorar o ambiente

onde as oficinas sao desenvolvidas, auxiliando na melhoria e na qualidade de atendimento aos

atendidos, que sao em sua maioria provenientes de famflias de baixa renda e que se encontra

em   situagao   de   risco   social/pessoal.   Oferecemos   oficinas   e   atendimentos   e   buscamos

articulacao  com  a  rede  de  servicos  municipais  oferecidos  realizando  encaminhamentos  para

atendimentos    diversos    com    oftalmologista,    dentista,    psic6logo,    advogado    e    tamb6m

encaminhamentos    para   o    Conselho   Tutelar,    Defensoria    Pdblica,    Vara    da    lnfancia    e

atendimento juridico  com  parcerias  na  sociedade civil.  Sao  elaborados  relat6rios continuados

dos  atendimentos  onde  explicitamos  o  perfil  dos  usuarios  atendidos,  A  procura  por vagas  e

grande hoje temos 71  nomes na lista de espera,  provenientes de familias moradoras do bairro

e adjacentes.

•       lmpacto social do servi§o e as transformae6es positivas e duradouras esperadas

As  ag6es  a  Associaeao  Bethel  Projeto  Mao  Amiga  visam  obter  os  seguintes

resultados:
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•        Promover a inclusao social atrav6s do acesso aos servigos socioassistenciais;

•        Fortalecer vinculos Familiares e comunitarios;

•        Formagao  cidada  e  acesso  a  bens  e  servigos  que  lhe  sao  de  direito,  garantindo  uma

melhor qualidade de vida.

•        Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;

•        Fortalecimento e desenvolvimento de valores 6ticos,  morais e sociais;

•        Fortalecer          o          desenvolvimento      sustentavel,   integrado        as        ag6es

ecol6gicas         e ambientais;

•        Desenvolver e estimular as potencialidades,  habilidades e talentos nos usuarios;

•          lnclusao  Digital;

•        Melhorar  a   qualidade  dos  atendimentos  e   do   espago  onde   acontecem   as  oficinas,

melhorando o funcionamento.

•       Area geogfafica em que oservieose insere

A OSC  localiza-se  na zona  norte do  municipio de  Presidente  Prudente e  presta

atendimento  a  criangas  e  adolescentes  dos   bairros  dessa   regiao  atendendo  as  familias

moradoras  desses  bairros   referenciadas  no  CRAS   Parque  Alexandrina,   onde  a   area  de

abrangencia  do  atendimento  compreende  os  seguintes  bairros:  Conjunto  habitacional  Brasil

Novo;  Parque Alexandrina;  Jardim  Humberto Salvador; Jardim Morada do Sol;  Parque Castelo

Branco;    Parque    Residencial    Francisco    Belo    Galindo;    Parque   Watal    ]shibashi;    Parque

Primavera;    Residencial    Tapaj6s;    Residencial    Bela   vista    I;    Residencial    Cremonezzi    e

Residencial  Joao  Domingos  Neto.  AIguns  sao  encaminhados  pelo  CRAS  ou  fazem  a  busca

espontanea,  assim  como  encaminhados  pela  rede  de  atendimento  com  Ministerio  Pdblico,

Conselho Tutelar, entre outros que se enquadrem dentro do nivel de Protegao Social Basica.

VII -OBJETIVO GERAL

Objetivo geral da OSC e priorizar o atendimento as criangas e adolescentes de 06

a  15 anos de idade em situagao de risco social,  moradores do bairro Brasil  Novo e adjacencia,

por meio de ac6es que tendem a diminuir as diferencas sociais,  possibilitando e promovendo o

acesso   a   atividades   em   diversas   areas   como   arte,   cultura,   esporte,   informatica,   leitura,

nutrigao,    mtlsica,    entre   outras,   oferencendo   s   criangas   e   adolescentes       uma   melhor

qualidadeno atendimento e nas atividades ofertadas, auxiliando no desenvolvimento e estimulo

dessas praticas. Assim com a inclusao social por meio de uma formagao cidada complementar,

facilitando o acesso aos servigos socioassistenciais,  por meio de ag6es socioeducativas com

enfase no SCFV (Servigo de Convivencia e  Fortalecimento de Vinculos),  vfnculos familiares e
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comunitarios.  Proporcionando o acesso a cidadania  na busca  por seus direitos,  pela liberdade

de  ir  e  vir  e  de  expressar-se,  de  melhores  garantias  individuais  e  coletivas.  Fortalecendo  o

desenvolvimento    de    valores    6ticos,    morais    e    sociais    com    vistas    a    estimular    suas

potencialidades,   habilidades   e   talentos.   Provocando   urn   impacto   positivo   na   convivencia

familiar   e   comunitaria.   Fortalecendo   o   desenvolvimento   sustentavel,   integrado   as   ag6es

ecol6gicas e ambientais,  proporcionando assim  uma melhor qualidade de vida. Atendendo,  de

acordo  com  a  Tipificagao  Nacional  dos  Servigos  Socioassistenciais,  complementar o trabalho

social com as famflias prevenindo a ocorrencia de situag6es de risco social. Tentando viabilizar

aos  atendidos  os  seus  direitos  previstos  nas  legislag6es  como:  Constituigao  Federal;   ECA

(Estatuto da Crianpe e Adolescente) bern como outros programas ou leis vigentes no pars.

Vlll -OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desenvolver,  ampliar,  promover e possibilitar o contato,  o acesso e a inclusao as

diversas   formas   de   manifestag6es   culturais,   artfsticas   e   de   leitura   de   maneira   lddica,

aprimorando  desenvolvimento  cognitivo,  melhorando  o  ambiente  onde  sao  desenvolvidas  as

oficinas.

Meta  de  atendimento  diario da  OSC:  110,  sendo  55  no  periodo  da  manha  e  55

no  perfodo  da  tarde.  De  segunda  a  sexta-feira,  das  O8hoo  as  17hoo,  nas  dependencias  da

OSC no bairro Brasil  Novo.

lx - METODOLOGIA DE TRABALHO

0  recurso  sera  utilizado  para  a  manutencao  e  custeio  da  Oficina  Varal  Cultural

Fazendo  Arte.  As  ag6es  sao  desenvolvidas  nas  dependencias  da  OSC  localizada  no  bairro

Brasil  Novo,  e utilizamos tamb6m os espagos do bairro, A ocupagao desses espagos fortalece

esse  vfnculo  de  pertencimento  comunitario.  A  oficina  aplicada  tern  duraeao  de  50  minutos,

podendo   conforme   a   necessidade   e   planejamento   usar   mais   tempo.   A   atividade   sera
executada nos perfodos da manha e da tarde, de segundas a sexta-feira, das 8hoo as 12hoo e

das  13hoo  as  17hoo.  Todas  as  ag6es  sao  executadas  por  profissionais  capacitados  com

formagao   na   area   exigida.   Dois   (2)   contratados   pelo   regim-e   CLT   e   Urn   (1)   profissional

aut6nomo  com  serviap  terceiro juridico.  Os  participantes  sao  divididos  em  grupos  por  faixa

etaria.  As  atividades  desenvolvidas tern  por finalidade  proporcionar aos  usuarios  a  pratica  de

uma  atividade  diferenciada,   realizada  em   urn  local  adequado  seguro  e  em   urn  ambiente

agradavel.  Possibilitando  o  acesso  a  varias  areas  como  aries,  mdsica,  esportes,  atividades

culturais,  passeios,  eventos  e  momentos  recreativos,  palestras,  etc.  As  ag6es  tern  com  o

objetivo de tirar da rua criangas e adolescentes onde estao expostos aos riscos eminentes da
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violencia e drogadigao.  Reduzindo assim  as situag6es de  risco social.  A metodologia  utilizada

em  todas  as  ag6es  6  te6rica  e   pratica  realizada   inicialmente   por  meio  de   planejamento

realizado   pelo   educador   e   posteriormente   ha   tamb6m   a   participagao   das   criangas   e

adolescentes que por meio de pesquisas sugerem temas para as atividades.  0 monitoramento

e  por  meio  de  listas  de  presence  e  relat6rios  de  execugao  de  atividades.  Existem  tamb6m

atividades comunitarias e familiares,  sao desenvolvidas algumas atividades com os familiares,

como por exemplo,  o trabalho em grupo com as  maes e adolescentes. A metodologia te6rico-

pfatico  e  muito  bern  aceita,  onde  o  educador  explica  a  teoria  e  executa  de  imediato  para

melhor  fixacao.  A  teoria  e  aplicada  por  meio  da  leitura  de  apostilas,  a  exibigao  de  filmes,

documentarios,  pesquisas  via  internet,  entre outros.  Os  resultados  esperados  com  as  ag6es

propostas  sao:   Promover  e  possibilitar  o  conhecimento  nas  areas  oferecidas,  assim  como
estimular o habito da pratica da leitura, arte, cultura, esportes, entre outros.  Contribuindo assim

para  a  formagao  cidada  e  para  a  formagao  do  indivfduo,   promovendo  sua  autonomia,   a

tolefancia,  o respeito,  a responsabilidade,  o comprometimento com o grupo,  a cooperagao e a

autoestima.   Todas   as   atividades   desenvolvidas   tern   como   objetivo   a   transformagao   do

individuo e assim  proporcionar a mudanga do seu  meio  na interagao com  seus familiares e a

comunidade e melhorar a qualidade de vida.
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TRABALHO A SER
LOCAL EM QUESERADESENVOLVIDO

TECNICORESPONSAVEL

QUANDO SERA COMO SERA DESENVOLVIDO

DESENVOLVIDO PELOACOMPANHAMENTO DESENVOLVIDO

A       "Oficina       de Nas dependencias do 01  0ficineiro -STJ

Quarta feira

As atividades serao desenvolvidas por meio de oficinas

Grafitaaem" Projeto      no      Bairro com  duragao  de  50  minutos,  em  grupos  divididos  por

prop6e    por    meios Brasil     Novo    e    em faixa  etaria,  nos  periodos  da  manha  e  da  tarde,  toda

das                   ag6es espagos   ptlblicos  do ManhaITarde quarta-feira.    A   Oficina    ira   trabalhar   com    tecnicas

executadas         pelo bairro  como  quadras, variadas   de   aries,   atraves   do   grafite   por   meio   de

oficineiro,        ensinar campo     de     futebol, trabalhos    com    texturas    diferentes    aplicadas    em

tecnicas variadas de parques,   pragas.   Ou materiais  diversos  como:  madeira,   mdf  papel,  tecido,

aries   por   meio   de em            com petig6es paredes,     vasos,     couro,     plastico,     com     pinturas,

trabalhos municipais,   regionais colagens,  gravuras,  grafitagem,  com  tintas.  Os  temas

relacionados          ao estaduais                  ou sefao    determinados    pelo    educador    por    meio    do

grafite.     O grafite 6 federais. planejamento    apresentado    e    tambem    por    temas

uma                    forma escolhidos   pelos   usuarios   discutidos   em    roda   de

de arte contempora conversas,     destacando    opini6es    e    esclarecendo

nea                           decaracteristicasessencialmente ddvidas.
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urbanas.  0  trabalho

a   ser   desenvolvido

sera       pinturas      e

desenhos          feitos

pelas     crianeas     e

adolescentes         do

projeto.          Visando

trabalhar      o      lado

art istico                      e

criatividade,   com   o

foco de que o grafite

nao       6       apenas
"pixagao" de muros.

Associac5o Bethel -Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

QUANDO SERA COMO SERA DESENVOLVIDOTRABALHO A SER
LOCAL EM QUESERADESENVOLVIDO

TECNICORESPONSAVEL

DESENVOLVIDO PELOACOMPANHAMENTO DESENVOLVIDO

OFICINA INICIACAO Nas  dependencias  do Desenvolvido              por 2        vezes        na ATIVIDADES  TE6RICAS   E   PRATICAS  desenvolvidas
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AO  ESPORTE  COM

ARTES MARCIAIS

Desenvolvimento    de

atividades  espertivas

com     iniciagao     em:

J U DO,           KARATE,

entre     outras     artes

marciais.

Projeto       no       Bairro

Brasil     Novo     e     em

espagos   pdblicos   do

bairro  como  quadras,

campo     de     futebol,

parques,   pragas.   Ou

em            com petie6es

municipais,     regionais

estaduais ou federais.

profissional                com

formagao   adequada   e

sera         acompanhado

pela Equipe T6cnica do

Projeto.

semana

Manha e tarde

em     urn    espago    adaptado,     propicio    e    preparado

especificamente  para a finalidade.  Utilizando  materiais e

vestimentas  adequadas  a  agao.   Turmas  divididas  por

faixa     etaria     com     atividades     te6ricas     e     praticas

relacionadas ao esporte em questao.  Estimulo ao habito

esportivo.   M6todo  te6rico~pratico  com  textos,   livros  de

hist6rias,      filmes,      documentarios      participagao      em

campeonatos.    Atividades    fisicas    que    possibilitem    a

descoberta  dos  movimentos  e  da  consciencia  corporal,

contando   com   atividades   que   estimulem    a   criagao

individual   e   coletiva   de   movimentos   a   partir   de   seu

pr6prio  corpo.   0   metodo  te6rico-pratico,   trafa  em   urn

primeiro  momento,  uma  explanagao  e  contextualizaeao

sobre as atividades e t6cnicas propostas.  0  profissional

encarregado pela oficina,  vai  planejar jogos e exercicios

que estimulem a consciencia e a comunicagao corporal,

sendo     ele     urn     guia     nessas     atividades.      Ficafa

encarregado   tamb6m    de    gerar   estimulos    e    trazer

contetldos  de  forma  lddica,  a  fim  de  gerar  uma  maior

adesao e interesse dos participantes de forma  lddica.  0

conteddo   das   atividades   visa   o   desenvolvimento   de

estilos     de     percepgao,     coordenagao     motora.     Os

12
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conteddos   praticados   poderao   ser   apresentados   em

eventos   e   data   comemorativa,    para   as   familias   e

comunidade,  por meio de competig6es e apresentag6es.

TRABALHO A SER LOCAL EM QUE TECNICO QUANDO SERA COMO SERA DESENVOLVIDO

DESENVOLVIDO SERADESENVOLVIDO RESPONSAVELPELOACOMPANHAMENTO DESENVOLVIDO

OFICINA                    DE Nas  dependencias do Desenvolvido              por 2        vezes        na Oficinas  com  atividades  atrav6s  de  repert6rio  variado

INICIACAO Projeto       no       Bairro profissional                com semanaManhae tarde como   mdsicas   seculares,   sacras,    popular   brasileira,

MUSICAL Brasil     Novo     e     em formagao   adequada   e internacional,  classjcos,  com aulas de facil compreensao

Inclusao    social     por espagos   pdblicos   do sera         acompanhado e teor. Aulas de 2h30 por periodo como cronograma de

meio      da       mdsica, bairro pela Equipe Tecnica do aprendizagem   de   acordes,   cifras,   afinagao   de  violao,

incentivo   e   estimulo Projeto. posigao             de             dedos,             entre             outros.

no    desenvolvimento Desenvolver/despertar/conhecer    habilidades    mdsicas,

da    pratica    musical, talentos   e   potencialidades   no   ambito   musical,   alguns

conhecimento talentos   por   hora  ja   existentes   e   muitas   vezes   nao

cultural   pela   mdsica, reconhecidos por falta de oportunidade.

por           meio           de Provocando impacto positivo,  por meio da valorizaeao da

instru mentos      como arte  musical  e  sua  cultura,  trabalhando  seus  aspectos

violao,    percussao   e te6ricos e praticos por meio dos instrumentos.

13
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bateria          e          da

apreciagao               de

produg6es   artisticas.
Estimular                       o

conhecimento

cultural  com  inclusao

social      atrav6s      da

mdsica,  por meio dos

instrumentos

musicais.

OFICINA       DE       IN-

FORMANDO

Desenvolver,

ampliar,   promover   e

possibilitar a  lnclusao

Digital,      aprendendo

sobre          o          uso

adequado   e   seguro

das    midias    sociais,

do      computador     e

suas  ferramentas  de

forma    consciente   e

Nas dependencias  do

Projeto       no       Bairro

Brasil  Novo.

Desenvolvido              por

profissional                com

formagao   adequada   e

sera         acompanhado

pela Equipe Tecnica do
Projeto.

3        vezes        na

semana

Manha e tarde

Disponibilizar  o  aprendizado  da  informatica  de  maneira

que    auxilie    nos    afazeres    diarios,    como    pesquisas

escolares  e  lddicas,  por  meio  das  diversas ferramentas

digitais   existentes   e   utilizadas   no   computador   e   na

internet.       Proporcionando      aos      participantes,       em

vulnerabilidade   econ6mica   e   social,   oportunidade   de

adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades que o

auxiliem   e   protejam   no   uso   do   computador/celular  e

internet,   tendo  em   vista   sua   inclusao   social   e  digital.

Desenvolvendo     nas     participantes      habilidades     de

comunicagao,   raciocinio   matematico   e   relacionamento

interpessoal;  o trabalho em  equipe;  orientar a  disciplina,
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organizagao  e  respeito  as  regras  e  limites;  desenvolver

habilidades       de       coordenagao       motoras;       inspirar

criatividade  e  diferentes  maneiras  de  expressar-se  no

meio  digital.  elevando  o conhecimento dos  participantes

por meio da Tecnologia da lnformagao.

TRABALHO A SER
LOCAL EM QUESERADESENVOLVIDO

TECNICORESPONSAVEL

QUANDO SERA COMO SERA DESENVOLVIDO

DESENVOLVIDO PELOACOMPANHAMENTO DESENVOLVIDO

OFICINA                  DE Nas dependencias do Nutricionista,

Quinzenal

Aeao desenvolvida em oficinas de 50  min.  Todo trabalho

CULINARIA Projeto      no      Bairro cozinheiras pautado  nas  normais e condig6es exigidas  pelo  Servigo

SUSTENTAVELPossibilitar  urn Brasil  Novo Acom panhado        pela Manha e Tarde de  Nutrigao.  Quinzenalmente  a  nutricionista juntamente

equipe tecnica com   uma  das  cozinheiras   realiza   oficina   de  culinaria

com  orientag6es  nutricionais.   Em  alguns  temas  tefa  o

trabalho     nutricional auxflio   do   educador  fisico   (trabalhando   quest6es   da

voltado     ao     bern- sat]de  fisica)  e  educadora  de  aries  (com  produgao  de

estar fisico e  mental cachopos  e   vasos)   para   plantagao   de   hortinhas   em

dos               usuarios. pequenos    espagos.     Palestras    com    os    pais    com

Aprendendo           de orientagao  nutricional.     Utiliza-se  para  agao,  alimentos

maneira  sustentavel diversos, fogao, forno, geladeiras, freezers,  utensilios de

por  meio  de  oficina cozinha,  livros de  receita,  filmes,  videos,  documentarios
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de  culinaria  com  os

participantes.  Ag6es

Nutricionais

quinzenais

executad as              e

pautadas              nos
Servigos

Nutricionais

determinados       por

lei,       desenvolvidas

em                    oficinas

quinzenais.           Sao

orientados               no

sentido     nutricional,

na       pratica       com

elaboragao             de

cardapios junto com

os         participantes,

visando                    os

nutrientes

necessa rios             a

formagao  fisica  dos

individuos.

Associa€5o Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079 0006-82
relacionados a questao alimentar. Visitas e passeios que

possam ser feitos.
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Desenvolvendo    urn

trabalho de  Nutrigao

Sustentavel

orientando               os

usuarios                     e

familiares  de  forma

a                       reutilizar

alimentos           como

cascas,     sementes,

talos,         etc.         de

maneira

sustentavel,        com

aproveitamento     de

100%                       dos

alimentos.  As  a96es

nutricionais  visam  a

prevengao                e
orientagao  quanto  a

alimentacao

saudavel.            Com

informaeao

referente                ao

contetldo  nutricicmal
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dos alimentos.  Entre

outras    ag6es    sao

orientados   sobre   a

Pifamide   Alimentar,

sobre  a  importancia

do      consumo      de

frutas,    verduras    e

carnes,  produgao de

recetas  econ6micas

e sustentaveis.
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Xl -CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades/Ac6es/Oficinas para os usuarios

Associa€5o Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849,079/0006-82

Atividade Periodicidade
Dia daemana/Mss Carga Horaria Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oficina Varal Cultural (arte e leitura)
Manna        eTarde

2a a 6a Ohs/semanal X X X X X

Oficina Grafitagem
Manha        eTarde

a hs/semanal X X X X X

Oficina Jogos Digitais
Manha        eTarde

2a e 4a 16hs/semanal F X X X * X X X X X X X

Oricina Recreagao Esportiva eMotivacional
Manna        eTarde

3a 5a e 6a 24hs/semana F X X X * X X X X X X X

Oricina Culinaria Educativa
Manna        eTarde

2a e 5auinzenal 8hs/quinzenal F X X * X X X X X X X X

Oficina lnformatica Manna eTarde
a, 5a e 6a 24hs/semanal F X X X X X X X X * X X

Oficina Musicalizacao lniciagao Manna e
2a e 4a 10hs/semanal F X X X X X X X X X XVIOLAO e PERCUSSAO(STJ0ficineiro) Tarde

Oficina Aries Maciais -Jud6 e Karats Manha e
2a e 4a 16hs/semanal F X X X X X X X X X X X(STJ Oficineiro) Tarde

Oficina Vivencia Responsabilidade Manna e
4a e 5a Quinzenal F X X X X X X X X X X XSocial "Grupo Eu cacador de mim" Tarde

Grupo de Mulheres Tarde
4a 2hs/semanal F X X X X X X X X X X F

Oficina de Futebol Manna e 2a e 4a
8hs/semanal F X X X X X F X X X X F(SEMEPP -Voluntario) Tarde
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TIVIDADES EQUIPE TECNICA

Associacao Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Atividade Periodicidade (*)
Dia                   da Carga Mese

Semana/Mss Hofaria S
1 2 3 4 5 6 7 8 . 10 11 12

Reuniao de Pals(EquipeTecnica) (manha/tarde/noite) 5a feira 1h30 X X X

Grupo com Adolescentes Quinzenal 2a e 4a 2hs X X X X F
Psic6loga e Assist.  Social (manha e tarde)

Grupo       Mulheres       e Quinzenal 4a 2hs X X X X
ParticipantesPsic6logaeAssist.Social (manha e tarde)

Relat6rios  DiversosAssist.Social Semanal/Mensal 6a 2hs X X X X X X

Planejamento           Anual Semestral 6a 2hs X
Equipe Tecnica (manha e tarde)

Reuni6es com  equipe de Quinzenal 6a 2hs X X X X X X
trabalho (Equipe T6cnica) (manha e tarde)
(**)                                    Datas Mensal          conforme Conforme

2hs
X X X X X X

ComemorativasAnuais/Eventos/AtividadesCol6niadeFerias data comemorativa Cronograma       dAtividadesAnual

' rios de reu
niao OsrespOnsaveiS,assim disponib ilizando alternativfREUNIAO COM  RESPONSAVEIS: A Equipe Tecnica d isponibiliza ties hora

oderem participar.
(*)  F6rias do funcionario.
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Xlll -ARTICULACAO EM REDE

lNSTITUICAO/6RGAO
NATUREZADAINTERFACE

PERIODICIDADE METODOLOGIAVCOMO

EIVIENDA  IMPOSITIVA  CAMARAMUNICIPALEMENDAPARLAMENTARESTADUALCMDCAICMAS(ConselhoMunicipaldaCrianeaedoAdolescenteeConselho Pdblico Anual
Recurso Financeiro:  Emenda lmpositiva
Termo de Colaboragao

Publlco Eventual/ Conforme Demanda Recurso    Financeiro:     Emenda    Parlamentar
Estadual Custeio e Equipamentos.

Pdblico/Privado Eventual Capacitaeao,        Palestras,        entrega       de
Municipal    de    Assistencia Conforme

documentos,    contatos    via   fone    e    email;
participagao em editais.Social)FEAPP      (Federacao      dasEntidadesAssistenciaisdePresidentePrudente) calendario/edital

Privado Conforme atividades
Reuni6es,  participagao  em  festas  e  eventos  intuito
de gerar recurso para OSC.

SAS  (Secretaria  de  AssistenciaSocial)
Pdblico Mensal Prestag6es   de   Conta,    Relat6rios,   oficios,

contato telefonico, capacitag6es,  palestras.RecursoFinancejroMunicipalTermo
FMAS  (Fundo  Municipal  daAssistenciaSocial)FMDCA(FundoMunicipaldaCriancaedoAdolescente)

Pdblico Anual
de Colaboragao

Recurso Anual Recurso   Financeiro  /   Edital   Chamamento   Ptlblico

Financeiro Termo de Fomento
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PREFEITURA MUNICIPAL Pdblico/Privado Semanal/Mensal
Fornecimento      de     alimentos:      Pereciveis,      nao
pereciveis,   hortifrutigranjeiros.   Entrega   semanal   e
mensal

SABESPP Privado Mensal/Anual Beneficio Tarifa de agua, isengao de taxas.



Be+ Associacao Bethel -Projeto Mao Amiga
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SEMEPP                (SecretariaMunicipaldeEsportesdePresidentePrudente)
Pdblico Semanal Professor   Voluntario   de   Educagao   Fisica   para

aulas de Futebol

CRAS  /  CREAS  (CentrodeReferenciadaAssistenciaSocialeCentroReferenciaEspecial)
Pdblico Conforme demanda

Referenciamento   de   servigo;   Acompanhamento
de   casos   Especificos;    Troca   de   lnformagoes;
Reuni6es;   Acompanhamento   Social;   Estudo   de
Caso;  Elaboragao de re[at6rios; contato telefonico;
Encaminhamentos offcios,

CONSELHO TUTELAR Pdblico Eventual,                  conformedemanda. Acompanhamento     de    casos     Especificos;
troca     de     lnformag6es     Encaminhamentos
oficios.

ORGANIZAC6ESDASOCIEDADECIVIL Rede Pdblico/Privada Conforme Demanda
Encaminhamentos                   e                   lnclus6es;
Acompanhamento  de  casos  especfficos;  Troca
de    lnformag6es;    Visitas   Tecnicas;    Reuni6es;
Acompanhamento Social.

UNIDADES ESCOLARES Rede Ptlblico-Privada Conforme Demanda

Encaminhamentos   oficios;    Visita;    Reuni6es   de
equipe   para   troca   de   informag6es;   estudos   e
planejamento    das    ag6es;    referenciamento    de
servigo;    Acompanhamento    Social;     Estudo    de
Caso;         Encaminhamentos        e        orientag6es;
Elaboracao de relat6rios.
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XIV -CONDIC6ES  E  FORMAS  DE  ACESSO  DE  USUARIOS  E  FAMiLIAS  (VIDE  RESOLUQAO

CNAS N° 109/09 DE  11/11/2009)

CONDIC6ES    DE   ACESSO:    Familias   territorialmente    referenciadas    ao    CRAS    do    Parque

Alexandrina   que   compreende   os   seguintes   Bairros:    Parque   Alexandrina;   Jardim   Humberto

Salvador;   Jardim   Morada  do  Sol;   Parque  Castelo   Branco;   Parque  Residencial   Francisco  Belo

Galindo;  Parque Watal lshibashi;  Parque Primavera;  Residencial Tapaj6s;  Residencial  Bela vista  I;

Residencial  Cremonezi  e  Residencial  Joao  Domingos  Neto;  Familias  com  criangas,  adolescentes

inseridos  em  servigos  socioassistenciais;  Famflias  inseridas  em  programas  de  transfefencia  de

renda;   Familias  em  situagao  prioritaria  para  inclusao  no  SCFV  (conforme  resolugao  01/2013),

conforme segue:

I - em situagao de isolamento;

11  -trabalho  infantil;

Ill -vivencia de violencia e,  ou negligencia;

lv - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;

V -em situagao de acolhimento;

Vl -em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;

Vll -egressos de medidas socioeducativas;

Vlll -situagao de abuso e/ ou exploragao sexual;

lx - com medidas de protegao do Estatuto da Crianpe e do Adolescente - ECA;

X - criangas e adolescentes em situagao de rua;

Xl -vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiencia

FORMAS DE ACESSO:
•           Por procura espontanea;

•           Por busca ativa;

•           Por encaminhamento da rede socioassistencial;

•           Por encaminhamento das demais politicas ptlblicas.

XV - IMPACTO SOCIAL ESPERADO

De   acordo   com   a   Resolugao   109/09   os   resultados   esperados:   "Trata-se   dos

resultados e dos impactos esperados de cada servigo e do conjunto dos servigos conectados em

rede socioassistencial[  Projeta expectativas que vao alem das aquisig6es dos sujeitos que utilizam
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os   servigos   e   avangam   na   diregao   de   mudan?as   positivas   em   relagao   a   indicadores   de

vulnerabilidades e de  riscos sociais".  Nesse sentido a Associagao  Bethel  Projeto  Mao Amiga com

suas ag6es espera:

Promover a inclusao social por meio do acesso aos servigos socioassistenciais;

Fortalecer Vinculos Familiares e Comunitarios;

Promover a formagao cidada desenvolvendo potencialidades aos usuarios;

Reduzir a exposigao aos riscos sociais ou seu agravamento e reincidencia;

Fortalecer o desenvolvimento de valores 6ticos, morais e sociais;

Fortalecer o desenvolvimento sustentavel,  integrado as ag6es ecol6gicas e ambientais e

a  lnclusao Digital;

Acesso     a     bens     e     servigos,     garantindo     uma     melhor     qualidade     de     vida.

25



Bet Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ= 71.849.079/0006-82

A OSC  tamb6m  entende  como  impacto  social junto  aos  usuarios  o  atendimento  de

qualidade  e  os  beneficios  que  lhes  sao  concedidos  de  forma  direta  e  indireta  como  os  abaixo
descritos:

•                 Seauranca de Acolhida: Acesso a urn ambiente acolhedor; Acolhida das demandas de

forma sigilosa tendo assegurada sua privacidade; Receber orientag6es e encaminhamentos, com o

objetivo   de   auxiliar   na   garantia   do   acesso   a   beneficios   socioassistenciais   e   programas   de

transferencia de renda,  bern como aos demais direitos sociais, civis e politicos ja garantidos.

•                anuranca  de  Convivio  Familiar e  Comurilarioi  SCFV  (Serviap  de  Convivencja  e

Fortalecimentos   de  Vfnculos);   contribuir  para  o  estabelecimento   e  fortalecimento  de   vinoulos

familiares  e  comunitarios;   vivenciar  experiencias  de  ampliaeao  da  capacidade   protetiva  e  de

superagao de fragilidades sociais;

•                 Sgquranca de Desenvolvimento cla Autonomia± Vlvenciar experiencias pautadas pelo

respeito  a  si  pr6prio  e  aos  outros,  fundamentadas  em  principios  etico-politicos  de  defesa  da

cidadania   e   justice   social;   Vlvenciar   experiencias   potencializadoras   da   participagao   cidada;

Vlvenciar  experiencias  que  contribuam   para  a  construgao  de  projetos  individuais  e  coletivos,

desenvolvimento   da   autoestima,    autonomia   e   sustentabilidade;   Vivenciar   experiencias   que

possibilitem   o   desenvolvimento   de   potencialidades   e   ampliagao   do   universo   informacional   e

cultural; Ter acesso a documentagao civil; Ter acesso a experiencias de fortalecimento e extensao

da cidadania;  Dentre outros.

•          E§neficios  ConcedidQ±  Refeicdes:  Para  as  criangas,  adolescentes  usuarios  do  projeto

diariamente sao oferecidos refeig6es:  cafe da manha,  almogo nos dois periodo e lanche da tarde;

Alimentos:   A  Prefeitura  Municipal  beneficia  o  projeto  com   alimentos   hortifrutigranjeiros  em

parceria  com  CEASA  de  Presidente  Prudente,   Horta  Municipal,   e  tamb6m  com  alimentos  da

merenda  pereciveis  e  nao  pereciveis  que  sao  utilizados  para  as  refeio6es  diariamente;  ±iaE|£

Alimentos: A empresa faz a doagao mensalmente de caixas de biscoito (bolacha) doce e salgada

que sao servidas no cafe e lanche e tamb6m distribuidas entre os usuarios;  Uniformes:  para cada

usuario 6 fomecido duas camisetas como uniformes para participar das atividades;  Quimono para

atividades   Jude   e   chuteiras   para   a   pratica   do   futebol;   Sa±±±s:    Consultas   Odontol6gicas,

oftalmol6gicas,  psicol6gicas  e  fonoaudiol6gicas  todas  em  parcerias  com  a  rede  de  atendimento

local  e  parcerias partioulares;  ESEQEtes:  Participagao em  Competig6es  Esportivas;  TransDorte:  E

disponibilizado  vale  transporte   para  as  atividades  fora  do   projeto  e  consultas  odontol6gicas,

psicol6gicas, oftalmol6gica entre outras; ±az§I: Passeios diversos durante o ano.



Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Xvl-RECURSO HUMANO

Quantidad Cargo Formaeao Carga
Custo  anual  *  doFuncionariopara

Fonte
(unitario) hofariaSemanal OSC     e    vinculocorrespondente

01 Coordenadora Direito Oh $ 49.214,00 / CLT 74,74 % Emenda
T6cnica lmpositiva25,25°/oRec.Pr6prio.

01
Psic6loga Psicologia 30h $ 36.199,00 / CLT

74,50% Emenda lmpositiva22,50%Rec.Pr6prio

01
Assistente Servigo 30h $ 49.214,00 / CLT

74,74 % Emendalmpositiva25,250/a

Social Social Rec.  Pr6prio.

01
AuxiliarAdministrativo

Gestao
Oh $ 30.727,00 / CLT

74,25% Emenda lmpositiva
lmpresariallncompleto 25,75% Recurso Pr6prio

01 Cozinheira E.F.11 Oh $ 22.314,00 / CLT 7,41%  Municipsl
lncompleto 32,59% Recurso Pfoprio

1 Auxiliar Limpeza E.F. Oh 21.853,00 / CLT 69,340/oMunicipal
I lncompleto 30,66 a/o Recurso Pr6prio

01 Auxiliar E.F. Oh $ 21.853,00 / CLT 6,46% Emenda Palamentar
Limpeza 11 lncompleto Estadual53,54%Recurso Pr6prio

1 Oficineiro Grafiteiro 08h $ 7.500'00 / STJ Emenda PalamentarEstadual100%



I  to Mao Amiga
I+]j~    Ill-`r I I Ill-rl                                                                               ASSoclacao Bethel -F]rojetiCNPJ: 71.849.079  0006-82

1 Educador E.F.11 40h 29.803,00 / CLT 2,03% Emensa Pa[amentar
Social Completo Estadual53,97%Recurso ProprioermodeFomento042/202191,42%

01 Educador Social T6cnico em 24h $  17.728,92 / CLT
lnformatica Recurso Pr6prio 8,580/o

01 Professor Jud6 EducagaoFisica 16h $ 22.000,00 / STJ Termo de Fomento 042/2021100%

02 ProfessorMdsica Mdsica 16h $ 22.000,00 / STJ Termo de Fomento 042/2021  1000/o

01 Educador Social EducagaoFisica 40h $ 30.177,11  / CLT Termo Fomento 013/2020 85,63%RecursoPr6prio1437%

01 Nutricionista Nutrigao 10h $  16.144,32 / CLT Termo Fomento 013/2020 87,66%RecursoPr6prio1234°/o

01 Cozinheira Pedagogia 40h $ 21.698,00 / CLT
'TermoFomento013/2020 88,49°/oRecursoPr6prio1151%

01 ProfessorFutebol EducagaoFisica 6h Voluntario
'Professorcedidopela SEMEPP
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Be+ Associac5o Bethel -Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

* Gusto Anual do Funcionario para OSC:  12 meses de salario,1/3 ferias,13° salario, encargos sociais como FGTS,  INSS,

Quantidade    de    funcionarios
CLT:  12
Quantidade      de      Funcionario      com      P6s-
Graduagao: 0
Quantidade de:  Estagiarios:  0
Quantidade   de   Voluntarios:   01    (Professor   de   Futebol   cedido   pela
SEMEPP)
Quantidade de STJ: 04

XVII -VALOR a ser gasto no ano com recurso da parceria

CARGO Valor Anual Quantidade

Auxiliar de Limpeza $  10.152,00 01
Educador Social $ 12.526,00 01

TOTAL $ 22.678,00 02
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Xvlll-RECURSOS A SEREM UTIL[ZADOS

ESTRUTURA  FisICA:  As  atividades  sao  desenvolvidas  em  espaco  no  Bairro  Brasil

Novo,    predio    pr6prio    desde    agosto    de    2021.    A    estrtura    e    nova    com    os    seguintes

espagos/ambientes:     na    entrada     Recepgao,     02    banheiros    (feminino    e    masculino)    com

acessibilidade  pr6xima a  recepgao;  sala de arquivo;  sala  individual  para  psicologa;  sala  individual

para  assistente social;  sala da coordenagao t6cnica e  administrativo;  sala de  midia  para video  e

filmagens;   sala   laborat6rio   de   informatica;   sala   de   reunites;   02   banheiros   (mas/femi)   com

acessidilidade,  pr6ximos  as salas de  atividades;  sala  brinquedoteca;  sala  de  atividades  de aries;

sala de mdsica;  lavanderia; cozinha;  sala nutricionista;  depensa alimentos;  refeit6rio;  03 banheiros

com  sanitarios,  pias e chuveiros  (mascifemin  e  de acessecibilidade)  proximo ao  refeit6rio;  jardim

de inverso; salao extenso para atividades coletivas, comunitarias e convivo social; corredores para

ciroulagao;  jardim;   garagem   para  os  veioulos.  Todos  os  ambientes  estao  de  acordo  com  as

normas   da   ABNT   disp6em    de    ilumjnagao,    ventilag5o   e   climatizagao   adequada   com    ar

condicionado   e  janelas   para   ciroulagao   do   ar   e   iluminagao   natural,   salubridade,   limpeza   e

acessibilidade com rampas e corrim6es.

RECURSOS   MATERIAIS:   Todos   os   ambientes   possuem   os   materias   necessarios   e

adequados para a realizagao das atividades propostas e para execugao do serviap a ser prestado,

como   ar   condicionado,   ventiladores,   m6veis   de   escrit6rio,   com   mesas   cadeiras,   armarios,

arquivos,  lixeiras,  quadros de aviso,  rel6gio de ponto,  computadores, telefone.  Sala de informatica

com  mesdas  cadeiras,  computadores  completos,  internet,  estabilizador,  moden,  router,  camara

fotografica,  tripe,  Sala de  reuniao  com  mesa cadeira  e armarios.  Materiais  e  m6veis  de cozinha

necessarios como fog6es,  fomos,  geladeiras,  frezer,  armarios,  maquina de  lavar,  tanque,  mesas

refeitorio  para  refeig6es,  bebedouro  Brinquedoteca  com  livros,  brinquedos,  mesinhas  cadeiras  e

armarios, tv, video game, jogos, sofa. Sala de musica com viol6es,  bateria,  material de percussao.

Uniforme para pfatica de jude e karats, tatames, assim como outros equipamentos para pratica de

aries  marciais  como  luvas,  cotoveleira,  jcelheira  entre  outros.  Materiais  didaticos  pedag6gicos  e

matera is                                             de                                             escrit6rio                                             d iversos



XIX -lNTEGRACAO DE SERVICOS, BENEFicIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA:

Este  service  atende  e/ou  desenvolve  atividades  socioassistenciais  para  os  usuarios  com

acesso a:

Servieos lntegrados Ntlmero deBeneficiariosatendidos

Beneficios Eventuais

Beneficios Continuados -BPC Idoso

Beneficios     Continuados     -     BPC     Pessoa     Com 02

Deficiencia

Transferencia   de   Renda   Municipal   -   Bolsa  Auxflio

ale Vov6

Transferencia de Renda Municipal -Bolsa Auxflio

Transfefencia  de  Renda  Municipal  -  Bolsa  Cuidador

e ldosos

Transfefencia de Renda Municipal -Bolsa Mulher

Transfefencia     de     Renda     Municipal     -     Familia

colhedora

Transfefencia  de            Renda          Municipal -Bolsa

Adolescer (Republica)

Transfefencia de Renda Estadual -Agao Jovem

Transfetencia de Renda Estadual -Renda cidada 02

Transfefencia   de   Renda   Estadual   -   Renda   Cidada

ldoso

Transferencia de Renda Federal -Bolsa Familia 30 familias

Transfefencia de Renda Federal - PETI

XX -TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA OSC

(X)  Oferta  e  referenciamento  de  servigo  especializado  considerando  a  re  alidade  do
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territ6rio.   (Dados   de   vigilancia   socioassistencial,   possibilidades   de   participagao   de

usuarios  e  outros).

(X)  Promogao  da participagao  dos  usuarios  no planejamento  e avaliagao  das ag6es dos

servi9os.

(X)  Articulagao  da  rede  socioassistencial   (reuni6es  com  a  rede,   estabelecimento   de
contatos,   fluxos   de   informae6es,   encaminhamentos,   procedimentos,   estrategias   p/

unificar  procedimentos  conforme  SUAS).

(X)  Articuleao  lntersetorial

(X) Estudo social

(X) Fortalecimento da fungao protetiva da faml'lia

(X) Grupos socioeducativos

(X) Informagao, comunicagao e defesa de direitos

(X) Mobilizagao e fortalecimento de redes sociais de apoio

(X) Mobilizagao para o exercieio da cidadania

(X) Orientagao e encaminhamentos para a rede de servigos locais

(X) Orientagao socio familiar

(X) Promogao de acesso a documentagao pessoal

(X) Realizagao de palestras

(X) Reingresso escolar

(X) Visita domiciliar

(X)  Produgao  de  material  socioeducativo  (para  dar concretude  as ativ  idades  coletivas/
comunitarias,   sensibilizar   a  comunidade   para   algumas   quest6es,    mobilizar   para   a

realizagao  de eventos  ou  campanhas).

(X)  Fornecimento  de  informag6es  e  dados  para  o  6rgao  gestor  (para  subsidiar  elaboragao  do
Plano   Municipal;   planejamento,   in   onitoramento   e   avaljagao   dos   servicos;   alimentagao   dos

sistemas de informagao do SUAS).

(X) Reuni6es de equipe para troca de informag6es, estudos e planejamento das ag6es.

(X)  Promogao  da  participagao  dos  usuarios  no planejamento  e avaliagao  das ag6es dos
servieos

(X)   Reuni6es   com   a  equipe   dos   CRAS   e   CREAS   para   troca   de   informag6es,   com
discuss6es    de    casos    e   acompanhamento    dos    encaminhamentos    realizados    as

unidades                                                                                                                                           referenciadas.



Xxl  -  TRABALHO  REALIZADO  POR  ESTE  SERVICO  CONFORME  0  PLANO  MUNICIPAL  DE

ASSISTENCIA SOCIAL (PMAS)

Quais  sao  as   principais  situac6es  de  vulnerabilidade   identificadas  dentre  os   usuarios   que  sao

atendidos por este servigo:

(X) Necessidade de acesso a progamas, beneficioss ou servigos socioassistenciais.
Trabalho realizado por este servigo

(X) Acolhida

(X) Acompanhamento da frequencia escolar

(X) Apoio a famflia na sua fungao protetiva

(X) Articulacao com o Sistema de Garantia de Direitos

(X) Articulagao com 6rgaos de capacitagao e preparagao para o trabalho

(X) Articula8ao com outras politicas setoriais

(X) Atividades artl'sticas/culturais

(X) Atividades comunitarias

(X) Atividades de convivio e de organizagao da vida cotidiana

(X) Atividades fl'sicas e esportivas

(X) Atividades intergeracionais

(X) Desenvolvimento de autonomia pessoal

(X)  Desenvolvimento do convivio familiar,  grupal e social

(X) Diagn6stico e encaminhamento para cadastramento socioecon6mico

(X) Elaboragao de relat6rios e/ou prontuarios

(X) Escuta



(X) Estudo social

(X) Fortalecimento da fungao protetiva da familia

(X) Grupos socioeducativos

(X) [nformagao, comunicaeao e defesa de direitos

(X) Mobiljzagao e fortalecimento de redes sociajs de apoio

(X) Mobilizagao para o exercieio da cidadania

(X) Orienta9ao e encaminhamentos para a rede de servicos locais

(X) Orientagao socio familiar

(X) Promogao de acesso a documentagao pessoal

(X) Realizagao de palestras

(X) Reingresso escolar

(X) Visita domiciliar

xxii -AVALiACAO DOs sERvieos OFEREciDOs

As    avaliag6es    sao     realizadas    de    forma    continuada.     Durante    todo    o

desenvolvimento das ae6es,  por meio de monitoramento feito pelos educadores e pela equipe

tecnica.  As  devidas  correg6es  sao  efetuadas  de  imediato.  Os  usuarios tambem  fazem  auto-

avaliagao   dando   nota   para   o   seu   desempenho   e   do   grupo.   0   educador   pode   acolher

sugest6es  e  fazer  as  modificag6es  que  estiverem  de  acordo  e  que  se  fizer  necessario.

Tambem  como  parte  da  avaliagao  e  realizada  pesquisa  anual  com  os   usuarios  e  seus

familiares solicitando opiniao e sugest6es quanto as atividades desenvolvidas.

vALIAeAO

0 QUE SERA AVALIADO?

E avaliado dentro das ag6es propostas: a partjcipagao do usuario; a presenga; a evolugao do na

atividade;   o  interesse;   o  envolvimento;   o  vi'nculo  entre  os   partjcipantes  e  o   profissional;   o

relacionamento  social  com  os  demais  participantes;  a  participagao  do  trabalho  em  grupo;  o

espirito de  lideranga;  as  habilidades descoberta;  o aproveitamento das atividades,  bern como

azer  coletivo  e   jnteragao   positiva  dos  envolvidos,   como  tambem   pelo   desenvolvimento  e

aprimoramento de capacidades e habilidades.

COIVIO SERA AVALIADO?





meio   das   avaliag6es   os   educadores   acolhem   as   sugest6es   e   fazemos   assim   algumas

modificag6es nas oficinas.  E realizada tamb6m uma pesquisa anual com os responsaveis pelo

usuarios  quanto  as  atividades  desenvolvidas,  o  espago,  os  profissionais  entre  outros  itens.

Essas avaliag6es servem  para o  pr6ximo  planejamento e  para avaliagao do trabalho  realizado

dentro da OSC e da comunidade.

Presidente Prudente, 23 de junho de 2022.

DiretorAdmnistrativo Coordenadora T6cnica

Elda Rivero Lacerda Santos
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS  2022

XXIll -RECURSOS  FINANCEIROS  PREVISTOS

Programas

Confinanciamento

Municipal Estadual Federal Privado Total

FMAS FMDCA EMENDA FEAS(Emenda) FEDCA FNAS FNDCA Empresa Pess.Fisica Pr6prio (*)

Protegao SocialBasica 5.000,00

146.465,00

119.932,00 180.000,00 100.000,00 591.397,00

Total 5.000,00

146.465,00

119.932,00

180.000,00

100.000,00591.397,00

Presidente Prudente, 23 de junho de 2022.

DiretorAdmnistrativo



XXIV -RECURSOS FINANCEIRO A SEREM APLICADOS

Confinanciamento

Municipal Estadual Federal Privad0 Total

FMAS FMDCA

Emenda FEAS

FEDCA

FNAS
FNDCA

Empresa Pes.Fisica
Pr6prio

RecursosHumanos 26.369,00
65.688,00 116.150,00 22.678,00 20.000,00 250.885,00

EncargosSociais 3.825,00
9.713,00 13.000,00 26.538,00

ServigosTerceirosPessoaJuridicos 1.575,00

54.000,00 7.500,00 12.000,00 75.075,00

Material  deconsumo 7.984,00
17.064,00 3.782,00 59.822,00 5.000,00 93.652,00

UtilidadePdblica 5.247,00
5.247,00



Equipamentos 90.000,00 90.000,00

Outros (seguros,taxasemgeral).
50.000,00 50.000,00

Total
45.000,00 146.465,00 119.932,00 180.000,00 100.000,00 591.397,00

Presidente Prudente, 23 de junho de 2022.



.LL-
XXV  -DEMONSTRATIVO  DE CUSTOS APURADOS

Associac5o Bethel -Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849,079/0006-82

CategoriadaDespesa Categoria     doProduto Especificagao  do  Produto

Material deConsumo

Al i mentagao
Refrigerante,  Suco de caixinha,  Bebida lactea,  Biscoito  Recheado,  logurte,  Salgadinhos (Torcida,  Fandangos,ElmaChips),LancheNatural.Farinhadetrigo,fuba,sagu,amendoim,polvilhodoce,polvilhoazedo,6leosde

soja,  milho,  azeite,  bolacha doce salgada e recheada,  milho de pipoca,  fermento  biol6gico,  fermento quimico,ovos,cremedeleite,Ieitecondensado,chocolateemp6toddyouNescau,chocolategranulado,granuladocolorido,coc6ralado,leitedecoco,queijoraladoparmesao,chantilly,leiteemp6,balas,pirulito,gelatinasemsaborevariossabores,marshimallow,docesemgeral(pagoca,p6demoleque,docedeabobora,torrone,docedeleite),pipocadoce,baunilha,batatapalha,ketchup,mostarda,chamateentreoutrossachesdecha

(hortela,  camomila,  erva cidreira),   trigo de quibe,  vinagre,  sorvetes,  pao frances,  pao de  leite,   pao de forma,chocolateaoleite,chocolatebranco,bombom,minisalgadosemgeral(coxinha,quibe,bolinhadequeijo,rissoles,esfirra,pastel),massadepizza,macarraovariostipos,paodequeijo,boloconfeitado,panetone,coberturadesorvete,soja,farinhaintegral,aveia,farinhadecenteio,uvapassas,nozes,amendoas,quinoa,gengibre,feijao,gfaodebico,mel,canelaemp6,canelaempau,oregano,agaffao,alecrim,manjericao,plmentadereino,pimentasiria,LeiteIntegral,

Verduras, VERDURAS:   al face,   rdcula,   agriao,   couve,   chic6ria,   couve-flor,   repolho,   escarola,   salsinha    cheiro  verde
legumes e acelga,  salsao,  br6colis.  alho  porr6,  hortela.  LEGUMES:  cebola,  palmito,  quiabo,  tomate   con:ura   beterraba'

frutas.
1  -_` '__`_,  -_`_.`__`^'batatainglesa,batatabaroa,batatadoce,chuchu,pimentao,alho,tomatecereja,rabanete,pepino,ab6bora,espigademilho,mandioca,berinjela,cafa,inhame,jil6,maxixe,vagem,ervilha.FRUTAS:banana,mace,Iaranja,abacaxi,mamao,morango,melancia,uva,maracuja,goiaba,melao,manga,pessego,pera,framboesa,coco,lichia,caqui,caju,amora,ameixa,abacate,acerola,ponca.

Carnes Bovina, suina, aves e peixe.
Frios Mortadela,  Presunto,  Mugarela, salame, queijo prato,  hamburguer,  nuggets.

Higiene Pessoal Sabonete   liquido,   sabonete   em   barra,   shampoo,   condicionador,   pente,   papel   higienico,   papel   toalha,guardanaposdepapel,Iuvasdescartav6is,toucasdescartaveis,mascara,talcoantic6ptico,desodorante,cremedental.

Material delimpeza
Sabao em p6, sabao em pedago, cloro, sacos de lixo varios tamanhos, detergentes,  agua sanitaria, alvejantes,produtosparalimpezatipomultiuso,desinfetantesdiversos,esponjadeago,esponjaparalavarlouga,alvejantesemcloro,,pastadealuminio,brilhoaluminioalcoolealcoolemgellustram6velpanoseflanela

''''                                40



CNPJ-71849 079/0006-82
para  limpeza,  vassoura,  rodinho,   born  ar,  papel  aluminio,  filme  plastico,  bobinas  de  sacos  plasticos  paracozinhavariostamanhos,papelmanteiga,guardanapodepanopanodecozinhapanodechao

Materialpedag6gico

'Bolas(Futsal,Voleibol,Futeboldesalao,futeboldecampo,   Handebol) ,   Reaes  (Voleibol,   Futebol) , Jogospedag6gicos.

Material deEscrit6rio grampeador,  grampo  para  grampeador,  clips  varios  tamanhos,  tesouras,  Canetas  varias  cores,  Iapis  preto,carturchosetonnersparaimpressora,postit

Material

Mat.  uso  oficina  aries  e  grafite:  Spray 400  ml  varias  cores,  Massa  acrilica,  Tinta  PVA  cores,  pistola  de  colaquente,refildecolaquente,fitilho,fitacetim,TintaPVScores,Verniz,TintaGuache,Tintavariascores,Pincel,Adesivosdiversos,Tintabranca,Clareadortecido,MassanaturalMoldesursoMoldemimosaMolde

Didatico
'''passarinho,Moldepandinha,Adesivoolhinhos,Jogoestacas,Pastilhas,baseacrilica,Cola1kg,  Massamodelar,Mu[ticolage,Kitpincelmodelador,Patinatrincha,Roloespuma,Miniroloespuma,Kitpincelergon6mico,Canetasvariascores,lapispreto,lapisdecor,gizdecera,pincelat6mico,E.V.Avariascorese

varios tipos liso,  estampado, com gliter,  Iivros de receitas,  livros de trabalhos em jardinagem e horta, feltro liso
varias cores,  papeis coloridos, tecidos varios tipos e cores, cola branca, cola tecido, cola de madeira, cola pvc,colacolorida,pincelparapinturapequenograndeemedio,cadernoscapadura,espiralgrandeepequeno,papelpardo,canetaparaprojetorpontafinaepontagrossa,canetagelvariascores,tintasp/evavariascores,tintaguache,tintaparatecido,tintaparamadeira,tintaparaplastico,sprayvariascores,cartolinascoloridas,

papel color set,  barbante,   peeas de  MDF, plastico de gesso, vasos de barro, de plastico, de fibras, TNT varias
cores.  Bexigas coloridas diversos tamanhos, caneta magica para tecido, fitas adesivas, fita de cetim,  barbante,
fita   metrica,   giz,   agulha   para   maquina,   elastico,   Iinhas,   agulhas   para   costura,   fita   decorada,   passafita,aviamentosdecorativos,bordadoingles,entremeio,ziper

EquipamentOS MaterialPermanente
03 Ar-Condicionados  Split  Piso  Teto  60.000  btus  s6 frio  220v  Trifasico,  01  Ar-Condicionado  Split  Piso  Teto3?Pn°v°er%toursd:6tforj%22°7VmM6°dnu::€Sace°45%WEqdu:P3r:teengtfoEf::rJTuS;:'a:afi?x£9eageer:d:,ruffi,:Yo°'tAi:::Po':::TSo%aor!;Aparelhotelefonicom6vel(Celular)

RecursoHumano
Pagamento deSalario/Ferias/13oTerceiro,

01  Auxiliar Limpeza;  01  Educador Social.

STJ
Servigo  deTerceiroJuridico

01  0ficineiro (Grafiteiro).
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Bet lel-
Xxvl -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -Emenda Parlamentar Estadual

Associag5o Bethel - Projeto Mao Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

ITEM Ago Set Out Nov Dez TOTAL

RecursosHumanos 3.472,00 3.472,00 3.472,00 5.206,00 7.056,00 22.678,00

Servicos      deTerceiroJuridico
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

Material        deconsumo 23.500,00 9.100,00 10.000,00 7.222,00 10.000,00 59.822,00

Equipamentos 90.000,00 90.000,00

Total 28.472,00 104.072,00 14.972,00 13.928,00 18.556,00 180.000,00



Be+'ul-
Xxvll -Plano de Aplicacao de Recursos Financeiros

Associacao Bethel - Projeto M5o Amiga
CNPJ: 71.849.079/0006-82

Descricao por Agrupamento Valor

Recursos Humanos R$ 22.678,00

Material de Consumo R$ 59.822,00

Servigo Terceiro Jurfdico R$ 7.500,00

Equipamentos R$ 90.000,00

Total R$ 180.000,00

Presidente Prudente, 23 de junho de 2022.

DiretorAdministrativo
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